
Przetwarzanie danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka  z siedzibą w Sanoku 

przy ul. Rynek 1, e-mail: umsanok@um.sanok.pl  

2. Burmistrz Miasta Sanoka wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@um.sanok.pl ; lub 

tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane                                             

i niezbędne do załatwienia sprawy określonej przepisami prawa, której dotyczy niniejsza karta usługi.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą – podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Poprzez podanie numeru telefonu lub adresu e-mail wyraża Pani/Pana zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego  

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu                                   
Urzędem. 

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 


